
David Guetta Q&A sessie exclusief op Facebook
16 OKTOBER 2014

Vrijdagmiddag vindt er een 'Facebook recorded Q&A sessie' met David Guetta plaats, fans
kunnen in de aanloop naar het interview via de Facebookpagina van ADE vragen insturen.
Gastpresentator Dennis Ruyer legt deze en andere vragen voor aan Guetta en daarnaast zal
de Franse DJ met een aankondiging komen die exclusief via Facebook zal worden gedeeld.
De video met het breaking news is diezelfde middag rond 15 uur op zijn Facebookpagina
beschikbaar. Zodra de videoregistratie online staat sturen we je een nieuwsbericht met de link
naar de video en het belangrijkste nieuws uit het interview.

Deze week werken Facebook en ADE samen. Facebook is geïntegreerd in de ADE website
en bezoekers krijgen zo een gepersonaliseerde website te zien, gebaseerd op hun interesses.
Ook worden er 'Facebook recorded Q&A sessies' met top DJ’s gehouden die op Facebook
worden gepubliceerd. De eerste sessie vond donderdag plaats met Hardwell. 

De post waarin Guetta zijn Facebook Q&A sessie aankondigt vind je
hier: https://www.facebook.com/video.php?v=10152337442711356

Voor meer informatie kun je altijd contact met ons opnemen. Meer informatie vind je ook op de
volgende Facebook pagina’s:

ADE: https://www.facebook.com/amsterdamdanceevent
Music on Facebook: https://www.facebook.com/Musicians

David Guetta op Facebook: https://www.facebook.com/DavidGuetta
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